
I Norm Architects studie i Køben-
havn, hvor kunder og venner af huset 
har deres daglige gang, har de valgt 
at udstyre køkkenet med en Quooker. 

’Vores lyst til at skabe smukt og 
funktionelt design skinner igennem 
i vores studie og hænger naturligvis 
sammen med vores valg af en  
Quooker. Den er simpel og smuk,’ 
fortæller Katrine Goldstein, der  
er Managing Director hos  
Norm Architects. 

Genkendelse og funktion går  
hånd i hånd
Når Norm Architects tegner et privat 
hjem, efterspørger deres kunder 
plads til at være sammen, men også 
rum, man kan putte sig i. De vil gerne 
have den ro, det giver, når man  
integrerer funktioner i arkitekturen.  
Norm Architects arbejder med varme 
og stoflighed og bruger udelukkende 
naturlige og genkendelige materialer, 
man som menneske kan forholde sig 

til. Her blender Quooker rigtig godt 
ind i køkkenet, hvor den primære 
funktion – en vandhane – præsen-
teres i et strømlinet og enkelt design. 

Udvalget gør forskellen
I showroomet står design og mate-
rialevalg skarpt, og det er tydeligt, 
at der er tænkt over enhver detalje. 
Norm Architects har valgt en  
Quooker med sort finish til køkkenet i 
eg og mørke keramiske fliser. På den 
måde går vandhanen ind og bliver en 
naturlig del af et hele – ikke blot en 
nødvendig funktion. 

’Med en Quooker Fusion samt de 
materialer og designs, man kan 
vælge i mellem, er der ingen grund 
til ikke at vælge at få en Quooker i 
køkkenet,’ slutter Katrine Goldstein. 

Funktionen gør navnet Quooker unikt
Norm Architects

Arkitektfirmaet er grundlagt i 2008 og 
arbejder bl.a. med industriel design, 
boligarkitektur og kommercielt interiør. 
Hos Norm er der fokus på materialer, 
man har lyst til at røre ved og være 
omgivet af – både i kvalitet, detaljer og 
holdbarhed. Virksomheden bygger på 
traditionerne i skandinavisk design.

Katrine Goldstein er Managing Director 
hos Norm Architects.  

Om Norm Architects

”Vores kunder efterspørger 
en minimal, rolig og næsten 
langsommelig æstetik  
– og det er nøjagtig dét,
Quooker kan.”




